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Voorwoord

De trein heeft ons in de 19e eeuw in hoge vaart 
in verbinding gebracht met de wereld en heeft 
een revolutie ontketend; we staan nu aan de 
vooravond van de circulaire revolutie, waarbij 
het uitgebreide spoornetwerk en de centrale 
verbindende positie die het station heeft, zich 
leent voor een sterk offensief.

Momenteel is er binnen circulariteit veel aandacht 
voor de materiële kant en worden er technisch 
mooie oplossingen gevonden die nu al toepassing 
vinden. De sociale en maatschappelijke kant heeft 
minder aandacht en is lastiger in cijfers te vatten, 
maar is even zo belangrijk, als we we naar een 
participatieve en circulaire samenleving willen, 
zoals Nederland het voorstaat.

Bygg Architecture & Design introduceert met 
ProRail de Circulaire Expeditie, waarmee we op 
zoek gaan naar lokale kwaliteit en circulaire 
kansen in en om de kleine stations. Het doel 
van de expeditie is het activeren van de reiziger 
en omwonenden rondom het station, waarbij 
ze uitgedaagd worden dit op circulaire wijze te 
doen. De expeditie communiceert, informeert 
en activeert de bezoekers en reizigers van het 
stationsgebied en zet aan tot de transitie.

Tijdlijn Expeditie

Workshop

Field Lab Module

Ontwerpsysteem

Toolkit en Platform

Tijdlijn Projectplan

DDW 2020

Naslag procesExpeditie Circulair
Expeditie Circulair

Projectplan
Projectplan

A B

•



• 4
Ti

jd
lij

n
A. ExpeditieA. Expeditie

2020 2021 April September April September2022 2023

DDWWHAT IF LAB

open 
call

selectie 
Circulaire 

Ambassadeur
plaatsing 
Field Lab

solicitatie opening
Expeditie

opening
Expositie

Ambassadeur 
krijgt de 

stadssleutel

1. omgeving mapping
2. circulaire scores
3. verbeterkanse

ontwikkeling en 
beantwoorden 

onderzoeksvragen

expositie en
uploaden

resultaten en
tools

onderzoek / evenementen resultaatkansen /
uitdaging

circulaire 
workshop

EXPEDITIE 1

EXPEDITIEVOORBEREIDING

EXPEDITIE 2 EXPEDITIE 3 EXPEDITIE 4 SAMENVATTEN

evaluatie van 
de pilotexpedities
en bevindingen 
omzetten naar

expeditie draaiboek

PRPRPR PR

Het Field Lab wordt door ProRail en Bygg als een 
afroepbaar pakket in de markt gezet, voor lokale stake-
holders (zoals gemeenten), die worstelen met uitdagin-
gen rondom de stationsgebieden. Het Field Lab brengt 
op een publiekstoegankelijke manier het circulaire the-
ma samen met buurtparticipatie in een toegankelijke, 
vriendelijke setting. Een designer wordt aangesteld 
voor het station, waar het Field Lab neerstrijkt. 

Deze fungeert als circulaire ambassadeur voor het 
stationsgebied en middels een afgekaderde set onder-
zoeksvragen gaat deze met de lokale gemeenschap 
aan de slag om de uitdagingen rondom het station in 
kaart te brengen en te komen met oplossingen. 

De bedoeling is dat hierdoor bewustzijn gecreëerd wordt 
omtrent de circulaire ambities in stationsomgevingen, 
een herwaardering plaatsvindt van de lokale identiteit 

en uitstraling van het stationsgebied en dat hierdoor de 
lokale gemeenschap geprikkeld wordt om te participe-
ren in activiteiten die leiden tot het verbeteren van de 
stationsomgeving. 

De locaties voor 2 tot 4 pilot expedities worden tijdens 
en na de DDW geselecteerd aan de hand van interesse 
die getoond wordt vanuit de diverse gemeenten. Iedere 
expeditie doorloopt de volgende stappen: 

- Stap 1: circulaire workshop
- Stap 2: open oproep voor een ambassadeur
- Stap 3: evaluatie open oproep
- Stap 4: field lab module
- Stap 5: openingsceremonie
- Stap 6: expeditie
- Stap 7: resultaten
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STAP 1: Bygg en ProRail organiseren een circulaire 
workshop met de klant die de expeditie afroept 
(bijvoorbeeld de gemeente). Lokale stakeholders 
rondom het station nemen ook deel aan deze workshop. 
De workshop gebruikt de context mapping methode om 
sterkten en zwakten rondom een station te identificeren 
en de circulaire uitdagingen die tijdens het Field Lab 
worden onderzocht te formuleren. De workshop bestaat 
uit de volgende onderdelen:

• Mapping: de deelnemers wijzen actoren en activiteiten 
aan, rondom het station die bekend zijn, zoals reizigers, 
een bakkerij, een meubelfabriek, de buurtvereniging, 
etc. en onderlinge relaties tussen deze actoren en 
activiteiten worden in kaart gebracht.  

• De actoren en activiteiten krijgen een score op 5 
aspecten van circulariteit: lokale identiteit, open source, 
maatsysteem, de 10R-en, participatie. 

• Verbeterkansen: de groep selecteert een aantal 
kansrijke acties of activiteiten, waarvan de circulariteit 
verbeterd kan worden en waarvoor mogelijke nieuwe 
samenwerkingen met andere actoren in het gebied 
gematcht kunnen worden.

• Onderzoeksvraag (van de lijst of door de groep 
geselecteerd).

• Groepsdiscussie over de geïdentificeerde circulaire 
verbeterkansen, die gemaakt kunnen worden door 
lokale verbindingen rondom het station, waarmee 
een opdracht of onderzoeksvraag voor de expeditie 
geformuleerd kan worden.

• Workshop over het gebruik van de open structures 
toolkit, waarmee de specifieke Field Lab module voor het 
station wordt ontworpen en in de interactieve maquette 
wordt gebouwd.
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STAP 2: Na het voltooien van de workshop is bekend 
aan welke uitdagingen gewerkt moet worden rondom 
het station. Een open oproep voor een designer (of 
een ondernemer voor een marktplaats afhankelijk 
van de uitkomst van de workshop) wordt geplaatst. 
Dit wordt georganiseerd door Bygg architecture & 
design met ondersteuning van ProRail. De ontwerpend 
onderzoeker wordt gedurende de expeditie van 3 
maanden de circulaire ambassadeur van het Field Lab. 
In de oproep wordt specifiek gezocht naar een geschikte 
kandidaat die de onderzoeksvragen in participatie 
met stakeholders kan en wil oppakken. We screenen 
kandidaten op de 5 circulaire aspecten die we eerder 
benoemd hebben bij de workshop: lokale identiteit, 
open source, maatsysteem, de 10R-en, participatie. 
Zodoende borgen we de ontwerpkwaliteit, uniformiteit, 
maar ook de omgevingsparticipatie in het proces.  

STAP 3: Bygg selecteert samen met de opdrachtgever 

en ProRail de Circulair Ambassadeur voor de expeditie 
op basis van genoemde kwaliteiten en aspecten en 

samen bereiden we de expeditie verder voor. 

STAP 4: Een Field Lab Module (basis module) wordt 
geplaatst. Dit betreft een goed ontworpen en circulair 
gebouwde basis module (gebaseerd op circulaire 
principes en de materialenbank van ProRail en NS, dat 
als doel heeft om het project en de circulaire ambities 
met de reizigers en gebruikers van het station te 
communiceren. 

Daarnaast is het ook de labruimte, van waaruit de 
circulair ambassadeur zijn ontwerpend onderzoek 
uitvoert. Ook is het Lab het centrale punt voor de 
diverse publieksevenementen, gedurende het Field 
Research. Het Lab heeft op de begane grond een zeer 
open karakter, waardoor hier mogelijkheden zijn om 
(gedurende stap 7) de resultaten van het Field Research 

in een expo te tonen aan het publiek. 

STAP 5: Openingsceremonie - De ambassadeur wordt 
verwelkomd door de lokale gemeenschap (burgemeester, 
stations manager, etc) . Dit betreft een goed ontworpen 
en circulair gebouwde basis module (gebaseerd op 
circulaire principes en de materialenbank van ProRail 
en NS, dat als doel heeft om het project en de circulaire 
ambities met de reizigers en gebruikers van het station 
te communiceren. 

De Lab module, van waaruit de circulair ambassadeur 
zijn ontwerpend onderzoek uitvoert. Ook is het Lab het 
centrale punt voor de diverse publieksevenementen, 
gedurende het Field Research. Het Lab heeft op de 
begane grond een zeer open karakter, waardoor hier 
mogelijkheden zijn om (gedurende stap 8) de resultaten 
van het Field Research in een expo te tonen aan het 
publiek. 
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STAP 6: Expeditie - De ambassadeur werkt aan zijn 
onderzoeksopdracht ter plaatse in het Field Lab (ca. 2 
maanden). Gedurende deze tijd zet hij een of meerdere 
methodologieën voor ontwerpend onderzoek in, om de 
circulaire uitdagingen op en om het stations het hoofd 
te bieden. Dit betreft de uitdagingen die tijdens de 
voorbereidingsworkshop zijn geïdentificeerd. 

De aanwezigheid van de ambassadeur trekt de aandacht 
van de reizigers en omwonenden, te meer omdat 
hiertoe het modulaire Field Lab in het stationsgebied 
wordt geplaatst. De ambassadeur betrekt de reizigers 
en omwonenden actief in zijn ontwerpend onderzoek. 
Hij of zij organiseert sessies met stakeholders voor 
participatief ontwerp, maar ook de dagelijkse spontane 
praatjes met gebruikers van het station geven inzicht 
in wat er leeft. 

Het Field Lab is de gehele dag te bezoeken gedurende de 
expeditie door nieuwsgierige reizigers of omwonenden. 
In het Field Lab wordt daartoe middels ontworpen 
informatieborden uitleg gegeven over de expeditie en 
de circulaire toepassingen. 

STAP 7: De resultaten van het ontwerpend onderzoek, 
uitgevoerd door de circulair ambassadeur worden 
gedocumenteerd en gedurende de derde maand van 
de expeditie op het lokale station geëxposeerd in het 
publiek toegankelijke deel van het Field Lab. Hiertoe 
organiseert het expeditieteam een officiële opening 
van de expo met de lokale stakeholders, waarin het 
onderzoek symbolisch wordt overhandigd aan de 
lokale stakeholders, omwonenden, wethouder en/
of stationsmanager. De circulair ambassadeur geeft 
daarop symbolisch de sleutels van het stationslab terug 

aan de opdrachtgever. Dit is wederom een PR-moment 
voor de expeditie. 

Zodra de expo geopend is blijft deze nog een maand 
lang in het stationsgebied aanwezig om het publiek te 
informeren over wat er heeft plaatsgevonden. Tevens 
geeft dit de circulair ambassadeur de ruimte om het 
onderzoek verder af te ronden, zodat uiteindelijk 
geüpload kan worden naar het digitaal platform 
en waardoor de ontwerpen, die voortkomen uit dit 
onderzoek onderdeel kunnen worden van de toolkit voor 
toekomstige interventies tijdens toekomstige expedities. 
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open modular construction where anyone designs for 
everyone on the basis of one shared grid”. 

Essentieel voor het OS-systeem is het denken in de 
samenstelling van schaalbare onderdelen, die de 
analogie van de samenstelling van het menselijk 
lichaam volgen: 
• cel: connectors, balken  
• weefsel: balken met connectors 
• orgaan: frame/vloer
• structuur: paviljoen module
• megastructuur: circulaire expeditie 

Wij volgen dit systeem, omdat het een bestaand systeem 
is en het ondanks de modulaire restricties veel vrijheid 
biedt voor interessante vormgeving en gedeelde 
ontwikkeling mogelijk maakt. Het systeem laat toe dat 
onderdelen van het systeem, veel meer kunnen zijn 
dan alleen een lego of meccano blokje. Het gaat om 
de onderliggende afspraken en de verdeling tussen 
onderdelen en samenstellingen. Meer informatie is te 
vinden op www.openstructures.net. 

De circulaire ambassadeurs worden getraind in het 
ontwerpsysteem en zullen aangevuld met de andere 
parameters, zoals lokaal produceren, open source, 
circulair en verbonden met de lokale identiteit een 
opdracht brief krijgen. De ambassadeurs zorgen ervoor 
dat hun ontwerpen de parameters volgen en als ze dat 
goed genoeg doen worden de blauwdrukken toegevoegd 
aan de publiek toegankelijke OpenStructures catalogus 
en de toolbox. 

cel weefsel orgaan structuur megastructuur
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gekeken naar de materialenbank van ProRail en de 
andere spoorse bedrijven aan de hand van onderzoek 
van Superuse Studio. 
Wij hebben onderzocht hoe wij deze materialen kunnen 
opwaarderen tot onderdelen van het OS-systeem. Wij 
hebben 4 kansrijke materialen geïdentificeerd, die 
meteen de spoorse uitstraling mee hebben en voldoen 
aan onze gestelde (kwalitatieve) kaders.

OS-connector - De OS-connector [plaatje] hebben wij 
speciaal ontworpen voor de ProRail expeditie als open 
source uitbreiding van bestaande connectoren binnen het 
OS-systeem. De familie van connectoren sluit op elkaar 
aan en is ingenieus ontworpen om een veelzijdigheid aan 
verbindingsproblemen op te lossen. De nieuwe connector 
verbindt de constructieve palen en vloerdelen met elkaar en 
is de brug tussen de verschillende componenten. 

Trekstangen - De trekstangen komen uit de voorraad 
van ProRail en kunnen eenvoudig vermaakt worden om de 
balustrades te maken, de OS-connector verbindt deze op 
eenvoudige wijze aan de palen.

Voetplaten - Het Field Lab is verplaatsbaar en moet derhalve 
eenvoudig te plaatsen zijn, om dit mogelijk te maken is een 
onafhankelijke bodemplaat, die geen eigen fundering nodig 
heeft, het meest praktisch. Wij kiezen voor een betonplaat, 
die gemaakt is op een gelijke manier als de circulaire tegels 
in het station in Bunnik. 

In samenwerking met Studio Wae kan de vloerplaat gegoten 
worden met de oude tegels als toeslagmateriaal. Dit is een 
mooi praktijkvoorbeeld, maar ook een goede manier om de 
tegels een tweede leven te geven. 

Vertrektijdenborden - De vertrouwde, blauwe, verlichte 
vertrektijdenpanelen, met daarin de felgele vertrektijdenstaten 
van de NS, hebben altijd een functie gehad als duidelijke 
informatievoorziening en het is prachtig om deze panelen, 
inclusief alle goede eigenschappen, opnieuw te kunnen 
inzetten. 

Deze panelen zijn waterdicht en kunnen tweezijdig gebruikt 
worden. De gele vertrekstaten worden vervangen door 
translucente gekleurde folie met belettering. 

Wij zetten deze panelen in als gevels voor de Field Lab 
Module om hiermee een werkplek en 360° uitkijkpost in 
het Field Lab te creëren voor de ambassadeur, die tevens 
dienst doet als circulair lichtkunstobject en eye catcher. Dit 
zorgt voor een wow-factor tijdens de Expedities en vormt de 
ideale tool om de circulaire ambities te communiceren naar 
de reizigers en omwonenden.  
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van de benodigde componenten worden vervaardigd: balk-
en, staanders, vlonderdelen en tussenliggers. De kopse 
maat is 150x260mm. Deze balken kunnen worden verzaagd 
naar kleinere balken, die exact het OS-maatsysteem volgen 
[zie figuur]. Door af te spreken op welke gridmaat men gaten 
mag boren worden deze oude balken nieuwe onderdelen 
passend in het systeem. Wij boren niet alle gaten al op de 
plek, dat is onnodig, maar we spreken wel af waar er geb-
oord mag worden [foto gridmaat].

De lengte van de bielzen is standaard 2600mm, dit is te kort 
voor de gevraagde staanders, maar lang genoeg voor de 
vloerdelen. De staanders moeten 4500mm worden en hier-
voor worden de staanders nu uit 4 afzonderlijk gevingerlaste 
en onderling verbonden palen gemaakt. Door de vingerlas-
sen te laten verspringen en de 4 palen te laten samenwerken 
tot 1 constructie ontstaat de benodigde stijfheid. We kunnen 
ook opteren om oude wisselbalken te gebruiken deze zijn 
langer, maar ook schaarser. De gunstige manier van het 
verzagen van de bielzen zorgt ervoor dat er nagenoeg geen 
zaagverlies is en geeft het hout een duurzaam tweede leven. 
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met een offset van 5mm voor verbindingen. Elk profiel is 40mm hoger dan het vorige.
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De fysieke interventies, zijnde de resultaten van 
de ontwerpende onderzoeken door de circulaire 
ambassadeurs, worden via een online platform ontsloten. 
Het platform vertelt alle verhalen van geslaagde en 
misschien minder geslaagde experimenten tijdens de 
expedities, en dient ook als een toolbox voor circulaire 
interventies die plaats kunnen vinden op en om de 
stations (tijdens toekomstige circulaire expedities). Het 
platform is daardoor het primaire uithangbord voor de 
communicatieve zijde van de Circulaire Expedities. 

De (pilot) expedities leveren een schat aan informatie 
op: onderzoeksresultaten   de challenges, participatieve 
ontwerpen met de lokale gemeenschap, identity 
mapping, prototypen, of zelfs gerealiseerde circulaire 
stationsproducten, etc. Deze resultaten worden door 
de geselecteerde circulaire ambassadeurs zorgvuldig 
gedocumenteerd, zodat deze geüpload kunnen worden 
naar het online platform, en ter inspiratie kunnen 
dienen voor andere lokale gemeenschappen, die met 
gelijksoortige uitdagingen rondom stations worstelen.

Het platform werkt als een database, waar volgens 
een vast stramien expedities toegevoegd worden. De 
expedities zijn gedefinieerd tijdens de voorbereidende 
workshopsessies met Bygg architecture & design, 
ProRail en de lokale stakeholders. De behaalde 
en gedocumenteerde resultaten van de circulaire 
ambassadeur worden samen met de uitvraag geüpload 
naar het platform en voor iedereen toegankelijk. 
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We zien als volgende tussenstap de Dutch Design Week 
als belangrijk moment om de Circulaire Expeditie bij het 
grote publiek, maar ook bij de circulaire stakeholders 
bekend te maken (zie ook volgende pagina). 

We hebben de ambitie om met ProRail voorbereidingen 
te treffen voor 2 tot 4 pilot expedities in 2021-2022. 

Bygg architecture & design zal alle stappen voor DDW 
en de pilot expedities voorbereiden en begeleiden. Deze 
expedities leveren een schat aan informatie op uit de 
ontwerpende en participatieve onderzoeken door de 
circulaire ambassadeurs. De tools en resultaten die 
hieruit komen, worden gedeeld op het online platform. 
Daarnaast leren wij (samen met ProRail en de andere 

stakeholders) hoe de expeditiies verlopen, qua proces, 
organisatie, personele inzet, PR en marketing en welke 
circulaire impact de expedities hebben op de station-
somgeving. Wij evalueren met ProRail deze ervaringen 
na de pilot expedities en verwerken dit in een draai-
boek voor de verdere uitrol van de expedities. Dat is de 
stip aan de horizon voor einde 2022. 
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Publieksprogramma

Middels een animatievideo in het auditorium van het 
circulaire ProRail paviljoen tijdens DDW informeren en 
enthousiasmeren we het publiek over het project en 
over de werking hiervan. Tijdens onze pitch op 27 mei 
wordt deze animatievideo voorvertoond. Tijdens DDW 
zal deze continu afgespeeld worden in het auditorium, 
maar ook voor de online bezoekers van DDW is de vid-
eo beschikbaar. 
 
Participatie is een belangrijk onderdeel van ons project 
en waar het voor staat en daarom, stellen wij voor dat 
het publiek zelf aan de slag kan met de ontwikkelde 
schaalmodel componenten en onderdelen voor de cir-
culaire expeditie. We laten de bezoeker vrij om zelf een 
expeditie module te bouwen met onze interactieve ma-
quette en het systeem te ontdekken en zich voor te stel-
len hoe dit op hun eigen station zou kunnen werken. 
 
We stellen voor dat de bezoeker zelf een kaart van een 
stationsgebied naar keuze kan laten projecten op de 
workshoptafel (met een beamer van boven). Hierdoor 
kan men vorm geven aan dit stationsgebied met de 
componenten en onderdelen uit de box.  

Professioneel programma

Tijdens DDW willen wij professionele workshops aanbie-
den, die een voorproef zijn van de workshops die ook 
verwacht kunnen worden tijdens de expedities op de 
stations. Het doel is deze workshops te geven aan een 
professioneel publiek, met als doel om de potentiële af-
nemers van de expeditie kennis te laten maken met de 
mogelijkheden en ze direct te betrekken in het partici-
patieve ontwerpproces van de circulaire expeditie.

Wij willen in samenwerking met ProRail gericht beleids-
medewerkers en wethouders van gemeenten uitnodi-
gen, om deel te nemen aan de workshops die normaal 
voorafgaand aan een expeditie georganiseerd worden. 

De workshops worden aangekleed met lezingen, waarin 
we de genodigden meenemen in het verhaal. Middels 
een lezing over circulariteit informeren we ze over het 
thema en aansluitend start een context mapping work-
shop. Deze workshop is gelijk aan de workshop eerder 
uitgelegd in het stappenplan van de expeditie. De work-
shop legt een circulaire onderzoeksvraag of uitdaging 
op tafel en hiermee gaan we in het tweede deel aan de 
slag om oplossingsrichtingen te vinden. 

Dit deel bestaat uit uitleg over het modulaire bouwsys-
teem dat binnen de expeditie gebruikt wordt en het daa-
rbij grote belang van delen en samenwerking. Middels 
een kleine bouw sessie met de schaalmodellen worden 
de parameters en de vormgeving van het paviljoen 
bepaald en is de fictieve opdracht briefing afgerond. 

Wij geven de genodigden de juiste informatieblokken 
om het belang van het project inzichtelijk te maken en 
de juiste handvatten om zich te kunnen voorstellen hoe 
een expeditie als deze resultaten voor hun gemeen-
schap kan opleveren. 

Wij willen de participanten een kit presenteren waar el-
ementen van de workshop en de interactieve maquette 
in zitten om het verhaal intern verder te kunnen vertel-
len en de afroep mee kunnen opzetten. Onze ambitie 
is om met deze professionele workshops de genodigde 
gemeenten zodanig te verleiden, dat zij twee tot vier 
pilot expedities boeken voor de periode 2021-2022. 
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https://plugincity.nl/what-if-lab/

De Circulaire Expeditie is een reis, ook voor ons als 
ontwerpteam. We hebben in het What If Lab ProRail 
Circulaire Stations een uitgebreid onderzoek- en 
ontwerptraject doorlopen, waarbij we uiteindelijk zijn 
uitgekomen op het concept voor de Circulaire Expeditie, 
zoals in dit boekje uitgelegd. 

We hebben de stappen van de expeditie samengevat 
in een publiek toegankelijke animatiefilm, waarin het 
concept in hoofdlijnen wordt uitgelegd. De animatie is te 
zien door te klikken op de afbeelding hiernaast. Indien 
dit niet lukt, dan kunt u de link intypen in een browser.

Op deze webpagina kunt u ook de eerdere pitch (video) 
en tussentijdse onderzoekpresentaties (PDF) bekijken 
of downloaden. Zodoende kunt u het proces terugzien 
dat wij doorlopen hebben om uiteindelijk te komen tot 
het concept Circulaire Expeditie. 

Wij hebben onder andere voor 28 stations de typologie 
en omgevingsfactoren in kaart gebracht in een rapport. 

https://www.plugincity.nl/what-if-lab
http://plugincity.nl/what-if-lab
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